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taalcultuur
Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet
onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en
dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Blauwe Schuit
eerbiedwaardige Pancratiuskerk en is
Op een druilerige zondagmorgen zit
ik in de trein naar Heerlen om op uit- een middeleeuwse gevangenistoren.
Ik klim via de wenteltrap naar de eernodiging even onderdeel uit te maste verdieping waar bezoekers wachken van de draaiboekbesprekingen
ten totdat het bestuur van de Blauwe
van de Blauwe Schuit. Overmorgen
Schuit hen kan ontvangen. Het bevaart het schip op wielen uit om vijf
stuur ontvangt me op de tweede verdagen lang de vastelaovend aan te
kondigen, ook in het nabije België en dieping in een vertrek met dikke, eeuwenoude houten balken en meubiDuitsland. Deze zondag zijn ook diverse gastheren van de ankerplaatsen lair uit de achttiende eeuw. De belleur van de Blauwe Schuit leidt me
die de bemanning van de Blauwe
Schuit aandoet in de Heerlense thuis- daarna rond op de derde verdieping
haven te gast. Dit overleg in de Schel- en vertelt over de bonte stoet van eimentoren op twee zondagen vooraf- genaren van de Schelmentoren. En
gaand aan vastelaovend is belangrijk. over de bokkenrijders die hier in de
gevangenis geworpen zijn. Misschien
Het bestuur van de Blauwe Schuit,
vuurzitter, moelemeëker en zijn Hendrik Cornips, bijgenaamd
waaronder vuurzitter
‘den Uil’ en Hersjriever, neemt met
man Cornips, die
de gasten het vaarzo rond 1740 als
schema en vooral
bokkenrijders aan
het protocol door.
de galg zijn geëinOok bespreken ze
digd, wel mijn veropmerkelijke plaatre voorouders en
selijke gebeurteniszaten ze hier in de
sen die onderwerp
Schelmentoren in
van spot kunnen
het krappe cachot.
worden tijdens het
De historie van
gesjteggel met de
het gebouw, de uitautoriteiten waar
gesleten wentelde Blauwe Schuit
trappen, het antievolgende week aanke meubilair en de
meert. Tijdens die
verhalen prikkelen
ontvangsten schertde verbeelding
sen de moelemeëker
waarin Heerlen
en de burgemeesiets ‘authentieks’
ter van de ankerkrijgt. De verhaplaats in hun eigen
len, de bezoekers
dialect wat er allel.cornips@mgl.nl
en de wijze waarmaal mis is met elkop zij gekleed zijn,
aars gemeenten. De
maken de Schelburgemeesters hebmentoren deze zondagmiddag tot
ben het gemakkelijk: vanuit
een betekenisvolle plek die het verleZuid-Limburgse ogen is in Heerlen
den direct en eenduidig aan het henoeëts get good en richtigs. Aan de
Heerlense moelemeëker de gewichtige den lijkt te knopen.
Zo noemt de belleur de eerste blautaak die scherts te pareren met wat
we schuit die in 1133 vanuit
er in het ontvangende dorp of stad
Kornelimünster is uitgevaren. De
komisch is, of wat daar nog allemaal
pauwenveren en kostuums van de
te verbeteren valt. Voor de Blauwe
prins en adjudanten, de uitdossingen
Schuit staat bij dit alles het aanknovan de Auw Wiever uit Valkenburg
pen en bestendigen van vriendschapsverbanden in de euregio voor- en de op Napoleon geïnspireerde uniformen van het garderegiment d’r
op. Deze zondag dat ik even te gast
Kuëb va Heële in de kleuren blauw
ben bij de Blauwe Schuit is bijzonen geel (met sabel en musket) brengder, omdat alles wat ik die middag
en met een knipoog een historisch
zie, hoor en meemaak mijn verbeelding prikkelt. Vanuit mijn jeugd asso- decor kleurrijk tot leven. En dan het
cieer ik Heerlen met mijnen en mijn- dialect: dit voert de boventoon in de
Schelmentoren, voor mij zo opvalwerkers, moderne gebouwen, de
lend in Heerlen.
weidse Brunssummerheide, mijn
Die zondagmiddag is het Heëlesj
speelkameraadjes in Schaesbergerplat een draad die de kostuums, antieveld en Femina als de discotheek
ke attributen, verhalen en de Schelwaar allerlei spannende dingen gebeurden. Maar op deze zondag beleef mentoren als kralen tot een nieuw
ik een klein stukje van Heerlen volle- betekenisvol geheel aan elkaar rijgt.
Wat ik die middag in de Schelmentodig anders: door een vervlechting
ren beleef, ademt in ieder geval vervan allerlei indrukken verandert
mijn stad van vroeger in een plek die bondenheid en lokale distinctie uit
en getuigt vooral van heel veel sjpas.
opeens rijk aan historie, traditie en
En buiten de Schelmentoren is het
dialect is. Hoe kan dat?
weer een gewone druilerige zondagVoor het eerst bezoek ik de Schelmentoren. Dit gebouw staat naast de middag.
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